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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Új köztéri műalkotással gazdagodik városunk

Dr. Draskovits Dénes korábbi
polgármester úr kezdeményezése
alapján 2020. december 15-én
megállapodást írtunk alá. Ennek
értelmében
Takács
Győző
képzőművész, keramikus 2021-ben
- Badár Balázs születésének 165.
évfordulója emlékére és tiszteletére
– a volt főiskola előtti területre
(Petőfi tér 1.) egy több, mint 2
méter magas amfora vázát készít.
A műalkotás a „Mezőtúr, a
Kerámia Fővárosa” nevet fogja
viselni.
A kivitelezés legkésőbbi határideje: 2021. június 30.

Az alkotás összköltsége bruttó
hatmillió forint, melyhez Dr.
Draskovits Dénes négymillió forint,
míg a Mezőtúri Turizmusfejlesztési
Kft. kettőmillió forint forrást biztosít.
Ezúton is köszönöm Draskovits
úr nagylelkű felajánlását, illetve
Vasas István ügyvezető úr közreműködését.
Örülök, hogy olyan alkotás
készül, ami az átutazók figyelmét is
felhívja településünk értékeire.
Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Olvasók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelenlegi járványügyi szabályokat
betartva a Magyar Kultúra Napjára online formában
emlékezünk meg.
Műsorunkat követhetik a Mezőtúri Városi Televízió
youtube csatornáján.
Közösségi Ház

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
Elkészült a Makk József úti Idősek Napközi Otthona
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Tájékoztató védelmi intézkedésekről
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78 éve történt a Doni katasztrófa
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Bemutatkozik a Mezőtúri Intézményellátó Kft.
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Sikeresen megvalósult a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002
azonosítószámú, idősek napközi ellátásának
fejlesztését célzó projekt

Mezőtúr Város Önkormányzata
2016 májusában támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-421-15
pályázati felhívás keretében szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése
céljából. A Magyar Államkincstár
2017 májusában támogatásra érdemesnek ítélte az Önkormányzat
pályázatát, így bruttó 60 millió 348
ezer forint vissza nem térítendő,
uniós támogatásban részesült a
település.
A
projekt
keretében
az
Önkormányzat egy új, korszerű,
idősek nappali ellátását szolgáló
épület kivitelezését valósította meg
a kertvárosban található, Makk
József utca 34-36. szám alatt. Az új
telephely a leromlott állapotban

lévő Áchim utcai intézmény működését hivatott kiváltani, mely előzetes felmérés alapján gazdaságos
felújításra már nem volt alkalmas.
A megvalósítás során lefolytatott
közbeszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat kivitelezési
szerződést kötött a nyertes ajánlattevő Zuppán Zoltán egyéni vállalkozóval. A beruházás 2020 szeptemberében sikeresen megvalósult.
Az új épület alapterülete 175 m2,
mely társalgóval, foglalkoztató
teremmel, melegítő konyhával,
étkezővel, pihenőszobával, akadálymentes mosdóval, zuhanyzóval és mosókonyhával biztosítja az
idősek nappali ellátását.
Emellett az épülethez kapcsoló-

dik egy 35m2-es terasz, mobil
árnyékolókkal. A kertben pedig
pergolával, lugassal fedett pihenőterület biztosítja a pihenést és
kikapcsolódást. Szintén a projekt
keretében került megépítésre 4 db
parkolóhely (melyből egy akadálymentesített kialakítású) továbbá a
beruházás során a közvetlenül
kapcsolódó közterületi felületek is
megújultak. A kivitelezést eszközbeszerzés követte, melynek során
új tűzhely, mosogatógép és tároló
polcok kerültek megvásárlásra.
A projekt keretében az építési
beruházásra elszámolható összeg:
53 346 350 Ft
A kivitelezés költsége a vállalko-

zói szerződés alapján: nettó 69 150
998 Ft (bruttó: 87 821 767 Ft)
Az Önkormányzat a projekt
megvalósításához szükséges fedezetet a pályázati forrás mellett fejlesztési célú hitel felvételével biztosította bruttó 34 475 418 Ft összeggel.
A projekt eredményeként egy 30
fő ellátására alkalmas, energia
hatékony, a kor követelményeinek
megfelelő akadálymentesített épület komplex módon biztosítja az
ellátást az érintett idősek számára.

Herczeg Zsolt
polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Polgármestere 2020. december 17-én rendeletet
alkotott:
- a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó
egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokról szóló 20/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről;
-a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2014.(XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Tájékoztató

Adventi gyertyagyújtás

Az adventi koszorú negyedik
gyertyája ismét lila, a szeretetet
szimbolizálja. Advent negyedik
vasárnapján együtt ég a hit, a
remény, az öröm és a szeretet gyertyája. A vírushelyzet miatt az
adventi gyertyagyújtást a hagyományoktól eltérően csak online
formában tudtuk megtartani.
Ez alkalomból Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere gyújtotta meg a koszorú negyedik gyertyáját és kívánt mindenkinek
áldott karácsonyt és békés, boldog
új esztendőt. Majd Rojkó Istvánné
a Siketek és Nagyothallók Irodalmi
Klubjának vezetője osztotta meg
adventi gondolatait.
A műsorban az első ízben meghirdetett karácsonyi meseíró
pályázat két első helyezett meséje

hangzott el Miskolczi Adrienn és
Szabó Dorina előadásában. Ezt
követően a városunkból beérkező
videókból készült összeállítást láthatták nézőink.
Végül a Közösségi Ház munkatársainak zenés köszöntőjével zártuk
ünnepi
adásunkat.
A
Karácsonyi álom című dallal szerettünk
volna
kedveskedni
Önöknek. Reméljük, üzenetünk
célba ért és legalább olyan örömmel fogadták dalunkat, mint ahogyan mi készítettük.
Ezúton is köszönjük egész éves
figyelmüket. Sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánunk mindenkinek.
Bodor Márti

Élő adventi kalendárium

December elsejétől szentestéig
Mezőtúr városában is kivilágított
ablakok nyíltak nap mint nap.
Városunk is csatlakozott a körülbelül 5 éve indult kezdeményezéshez, amelyben mára már több,
mint 100 település vesz részt.
Elsejétől szentestéig a város különböző pontjain, magánházak és
intézmények ablakaiban villantak
fel az aktuális napot jelző számok.
Köszönjük, mind a 24 ablak tulajdonosának, hogy a nekik kisorsolt
sorszámot jól láthatóan kihelyezték, ezzel színesítve december
napjait. Bízunk abban, hogy 2020ban ezzel a kezdeményezéssel
hagyományt teremtettünk.
A Közösségi Ház Mezőtúr
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facebook oldalán mindennap egy
feladvány és egy térképrészlet
segítségével irányítottuk a számok
keresgélőit, hogy mikor merre
kereshetik az ablakokat. Azok
közül, akik megtalálták, lefotózták, mindennap sorsoltunk egy
szerencsés játékost, aki a Gecser
István által készített fotóval ellátott
bögrét vihette haza jutalmul.
Hálás szívvel köszönjük meg a
kedves szavakat, amelyeket
facebook posztban, vagy többen
üzenetben küldtek el számunkra.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
sokan elindultak egy esti sétára és
körbe járták a kalendáriumot.
Nehéz egy mondatban összegezni,
hogy mit érzünk most. Köszönjük,
hogy a vírushelyzet ellenére Önök
is szebbé tették a mi adventi várakozásunkat. Bízunk abban, hogy
hamarosan személyesen is találkozhatunk, de addig is igyekszünk
online térben színesíteni a mindennapokat.
Bodor Márti

Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét arra, hogy a 3/2021.
(I.8.) sz. Kormányrendelet
2021. február 1-ig
meghosszabbította
a 484/2020. (XI.10.) sz.
Kormányrendeletben meghatározott védelmi intézkedések hatályát, melyek az alábbiak:
A közterületi maszkviselési
szabályokra vonatkozó helyi rendelkezés:
- A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
orvosi, munkavédelmi vagy egyéb
textil anyagból készült, az orrot és
szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
- Városunk közterületei közül
(kizárólag) a piac területén 2020.
november 12-től!
A Kormány 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendeletének intézkedései:
A maszkviselési szabályok
megerősítése
A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles
orvosi, munkavédelmi vagy egyéb
textil anyagból készült, az orrot és
szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
- a tömegközlekedési eszközökön és minden olyan helyiségben,
amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
- az üzletben történő vásárlás,
illetve az üzletben történő munkavégzés során,
- bevásárlóközpont területén,
- ügyfélforgalmat bonyolító
helyiségekben és minden olyan
helyiségben, ahol ügyfélfogadás
zajlik (többek között Posta, hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, stb.),
- vendéglátó üzletben vendégként és munkavégzés során,
- egészségügyi intézmény területén,
- szociális intézményben az ott
foglalkoztatottak, valamint lehetőség szerint az ellátottak,
- a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való
tartózkodás esetén.
A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:
- este 8 óra és reggel 5 óra között
mindenki köteles a lakóhelyén, a
tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni,
ez alól kivétel:
- az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint élet-

védelmi céllal történő lakhelyelhagyás,
- ezen kívül az erről szóló hivatalos igazolás, okirat birtokában
munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés
céljából, valamint a munkavégzés
helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre
történő közlekedés céljából,
- illetve szintén hivatalos igazolás, okirat birtokában a sportról
szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való
részvétel céljából az edzés vagy
sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy
sportrendezvény helyszínéről a
lakóhelyre, a tartózkodási helyre,
illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából,
- kutyasétáltatás céljából azzal a
kikötéssel, hogy a kutyasétáltatás
során a lakóhely, a tartózkodási
hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.
Közterületi magatartási szabályok
- A közterületen, a nyilvános
helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős
sporttevékenység – különösen
futás, gyaloglás, kerékpározás –
gyakorlása megengedett.
- Tilos – az erre vonatkozó törvény szerint versenyszerűen sportolók kivételével – a csapatsportok
és nem egyéni edzések gyakorlása.
A rendezvényekre vonatkozó
védelmi intézkedések:
- tilos rendezvényt, valamint
gyűlést szervezni, illetve tartani,
- sportrendezvény nézők nélkül,
zárt körülmények között megtartható,
- a családi eseményen résztvevők száma nem haladhatja meg a
10 főt,
- temetésen jelenlévők száma
nem haladhatja meg az 50 főt,
- házasságkötésnél kizárólag a
szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei,
nagyszülei, a házasulók testvérei
és a házasulók gyermekei lehetnek
jelen.
A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- vendéglátó üzletben (többek
között a kocsmában is) csak az ott
foglalkoztatottak tartózkodhatnak,
(folyt. a 4. oldalon)
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valamint az étel megrendelője
számára (figyelembe véve a kijárási korlátozások adta idősávot) az
elvitelre alkalmas ételek kiadása és
elszállítása időtartamáig megengedett
e szabály nem vonatkozik:
- a munkahelyi étteremre, illetve
büfére
- a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki
- nevelési, oktatási intézmény
menzájára, valamint büféjére, ha
ott kizárólag a nevelési, oktatási
intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki
- az egészségügyi intézményben
található étteremre, illetve büfére
Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- este 7 óra és reggel 5 óra között
az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani
- ettől eltérően a gyógyszertár és
az üzemanyagtöltő-állomás nyitva
tarthat
A szálláshelyekre vonatkozó
védelmi intézkedések:
- a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar
Honvédség, illetve a rendvédelmi
szervek állományába tartozó, szol-

mezőtúr és vidéke
gálati feladatok ellátása érdekében
elhelyezett személyek, továbbá a
kirendelt egészségügyi dolgozók
A szabadidős, kulturális létesítményekre vonatkozó védelmi
intézkedések:
- tilos többek között a mozi, az
edző- és fitnesztermek, az uszoda,
a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatása
- az uszoda, edző- és
fitnesztermek és a sportlétesítmények a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. (erről az érintett sportegyesületekkel
folyamatosan
egyeztetünk)
A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
- a bölcsődék, az óvodák és az
általános iskolák nyitva tartanak
- az iskolák 9. osztálytól digitális
munkarendben működnek, egyéb
miniszteri döntések figyelembe
vételével

2021. január 15.

Újra munkában a maszkkészítő csapat
Decemberben újraindult a munka az önkéntes maszkkészítő csoportnál, mivel az idei évben is szeretnénk hozzájárulni a városban élők egészségének megőrzéséhez. A 2020-as veszélyhelyzet alatt, több mint 4000
darab maszkot elkészítő közösség tagjai közül sokan továbbra is segítik a
munkát, amelyért nagyon hálás vagyok Önkormányzatunk és a lakosság
nevében is. A maszkokhoz szükséges alapanyagot Mezőtúr Város
Önkormányzata biztosítja. A maszkokat továbbra is a lenti képen látható
elérhetőségeken lehet igényelni.
Forduljanak bizalommal kollégáimhoz.
Szűcs Dániel
alpolgármester

Kérem, tartsák be továbbra is
fokozottan a védelmi intézkedéseket egészségünk megóvása érdekében!
Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Vágányzári információ
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BEMUTATKOZIK A MEZŐTÚRI INTÉZMÉNYELLÁTÓ
ÉS INGATLANKEZELŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

Tisztelt
Olvasók!

Lakosok,

Kedves

Pappné Juhász Emília vagyok a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetője és pár
mondatban szeretném bemutatni a
cég dolgozóinak hitvallását, működését és főbb tevékenységi területeit. Ez év januárjától lehetőséget
kapunk, hogy a Mezőtúr és Vidéke
minden számában tájékoztassuk a
mezőtúri lakosságot az aktuális feladatainkról, információkat adjunk
az általunk üzemeltetett egységek
munkájáról, illetve röviden bemutassuk egy-egy ágazatunkat.
A
társaság
100%-ban
Önkormányzati tulajdonú, feladatainkat a tulajdonos Mezőtúr város
Önkormányzata határozza meg.
Jelenleg 110 munkaviszonyos és 86
közfoglalkoztatási jogviszonyos
munkavállalóval
dolgozunk.
Számos átalakulást és tevékenységi

kör változást követően, évről évre
újabb feladatokkal bővülve 2014.
januárjától működünk a jelenlegi
formában.
Feladataink ellátása során nagy
figyelmet
fordítunk
a
közszolgálatiság elvének betartására, ugyanis fontos számunkra, hogy
mindenekelőtt a lakosság, valamint
a partnereink érdekeit szem előtt
tartva, a lehetőségeinkhez mérten
legjobb tudásunk szerint végezzük
a munkánkat.
Főbb tevékenységeink röviden:
- Városüzemeltetési feladatok
(Polgármesteri Hivatal takarítása,
karbantartása, ár-és belvízvédelmi
feladatok, közterületről hulladékbegyűjtés, közutak karbantartása,
zöldterület kezelés, városgazdálkodási szolgáltatás, köztemető karbantartása);
- Mezőtúri Strandfürdő és Fedett
Uszoda üzemeltetése;
- Városi Oktatási Centrum és a
Szolnoki út 5-7. sz. alatt található

Aktuális híreink

1. A téli időjárásra való tekintettel a Mezőtúr és Szarvas között
közlekedő komp 2020. december
16-tól nem üzemel. A révátkelő
jövő évi indulásával kapcsolatban
tájékoztatni fogjuk a lakosságot
közúton elhelyezett tábláinkkal,
valamint a Facebookon, illetve
weboldalunkon kirakott információkkal.
2. A koronavírus terjedése miatt
kialakult helyzetre tekintettel a
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020.(XI.10.)
Korm. rendelettel összhangban a
Mezőtúri Strandfürdő és Fedett
Uszoda és a Városi Oktatási
Centrum (Petőfi tér 1.) a turisztikai

célú szálláshely-, fitneszterem és
játszóház szolgáltatását, valamint
rendezvényekhez a helyszín biztosítását 2020.11.11-től - jogszabályban meghatározott időtartamra –
szünetelteti. A korlátozó intézkedések visszavonását követően jó
egészségben, szeretettel várjuk
vissza kedves vendégeinket.
3. A város közterületein található gyermekjátszóterek és felnőtt
fitnesz parkok folyamatosan üzemelnek, melyeket munkatársaink
ellenőriznek és a szükséges javításokat az időjárástól függően elvégzik.
4. A Városi Oktatási Centrum
területén található büfé 08:00 és
16:00 között nyitva tart.

ingatlan üzemeltetése;
- Mezőtúr-Szarvas között közlekedő révátkelő üzemeltetése;
- Önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás (önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelyiségek üzemeltetése;
- „Vadászház” kávézó és a korcsolyapálya üzemeltetése;
- Gyermekétkeztetés, közétkeztetés, vállalkozási étkeztetés, egyéb
vendéglátóipari tevékenység;
- Közfoglalkoztatás szervezése;
- Önkormányzati földekkel való
gazdálkodás;
- Műszaki tevékenységi szolgáltatás.
Munkatársaimmal folyamatosan
azon dolgozom, hogy szolgáltatásaink színvonalát a nehéz gazdasági
környezet ellenére fenntartsuk,
illetve azt az elvárásoknak megfelelően továbbfejlesszük. Célunk,
hogy feladataink minél jobb végrehajtása érdekében szeretnénk közvetlenebb kapcsolatot tartani a

lakossággal, a helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel!
Munkánk összetettsége és sokfélesége megtisztelő kihívás számunkra, s ahhoz, hogy feladatainkat minél magasabb színvonalon
elvégezhessük, örömmel várjuk az
Önök visszajelzéseit, támogató észrevételeit és az itt megjelent elérhetőségeinken bátran kereshetnek
bennünket, ha véleményük, kérdésük, javaslatuk van és ha szolgáltatásainkról szeretnének bővebb
információt kérni.
Pappné Juhász Emília
ügyvezető
Címünk: 5400 Mezőtúr, Kávási
Sándor utca 25.
Email:
intezmenyellato@
mturiellato.hu,
https://www.
facebook.com/M.I.I.KN.Kft
Telefon: (06 56) 350-037

Decemberben történt
1. Az elmúlt évek rendjének
megfelelően, időjárástól függően
2020. november 30-a és 2021. április 4-e között működtetjük
hóügyeletünket. Az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében lévő
közutak, kerékpár utak és járdák
gépi
hóeltakarítási
és
síkosságmentesítési munkáit a téli
készenléti szolgálatvezető koordinálja és szakemberei végzik. A
védekezés részére rendelkezésre
áll több mint 25 t tapadásgátlóval
bekevert só, 5 m3 fűrészpor és 3q
progress
környezetbarát
síkosságmentesítő anyag. Szükség
esetén bevethető 6db hótoló lapát-

tal és sószóróval felszerelt jármű
valamint rakodógépek és kézi eszközök. Az erről szóló 2020-2021
időszakra vonatkozó téli forgalombiztosítási terv bárki számára elérhető a www.mturiellato.hu internetes oldalon, melyben többek
között megtalálhatják a védekezésbe bevont gépek, eszközök pontos
listáját, vonulási útvonalunkat és a
különböző készültségi fokozatok
meghatározásait. Mindenkinek
balesetmentes közlekedést kívánunk!
2. A Földvári út 61.sz. alatt található Kilián Konyhán az ünnepek
(folyt. a 6. oldalon)
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alatt is folyamatosan készítettük
szünidei étkeztetés részére a gyermekek ebédjét, összesen 252 adagot. Munkanapokon a BerettyóKörös Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központtal meglévő
szerződés alapján a rászoruló idősek részére egész hónapban biztosítottunk meleg étkeztetést.
3. A város közterületeiről elmúlt
év decemberében is meghatározott
ütemterv szerint munkanapokon
hordtuk a szemetet, valamint a
hónap első felében külterületen a
Peresi-holtág Méher zugnál található hulladéklerakóját takarítottuk
ki. Emellett, a burkolt utak útpadkáinak tisztítása, a kitaposott, vagy
felhízott padkák rendezése is
egész hónapos feladat volt. A csa-

padékos időjárás miatt a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó átemelő szivattyúk karbantartását végeztük el.
4. Az elmúlt évekhez hasonlóan
decemberben pályázatot nyújtottunk be a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Kormányhivatal Mezőtúri
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához a 2021. évre megvalósítani
tervezett
START
Munkaprogramokkal kapcsolatban, melyben 55 fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani közfoglalkoztatási munkaviszony keretén
belül. Részletesebb információt a
https://kozfoglalkoztatas.kormany.
hu/ weboldalon találhatnak az
érdeklődök.

FELHÍVÁS
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Segédmunkás (révátkelő)
Úszómester
Medenceőr
munkakörökbe munkatársakat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban lehet.
H-5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Telefon: +36 56/350-037,
www.mturiellato.hu

2021-ben is indul rendőrjárőri- és
rendőrképzés

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúri
Rendőrkapitányság
beosztott csoportja tevékenysége
során toborzási feladatokat is ellát.
A jelenléti toborzási nehézségeik
mellett az idén – a pandémiára
tekintettel – az online megkeresésekre kell a hangsúlyt fektetniük.
A 2021. évben is indul rendőrjárőr szakképesítést adó 10 hónapos
képzés, valamint 2 éves techniku-

mi rendőrszakképzés, melyről
tájékoztató plakátot, továbbá a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának
elektronikus tájékoztató füzetét a
Mezőtúr és Vidéke, valamint a
Közösségi Ház Facebook oldalán
találhatják meg, Ezen kívül érdeklődni lehet személyesen a
Mezőtúri Rendőrkapitányságon
Benes Gréta rendőr törzszászlós,
csoportparancsnoknál, vagy telefonon az 56/550-380-as számon.

2021. január 15.

Karácsonyi meseíró pályázat
képpen alakultak:
Gyermek kategória:
A legfiatalabb meseíró díja –
Balázs István – A nyúlcsalád karácsonya
I. Alsó tagozat:
1. Molnár Borostyán Flóra –
Ho-ho karácsonya
2. Nagy Kristóf – István az
űrlény és Csendes Csabi karácsonyi története
3. Vékony Vivien Virág – Az
erdőlakók karácsonya
Különdíj: Vajjon Lara – A karácsony megmentése
A 2020-as adventi készülődést
több eseménnyel, felhívással szerettük volna színesebbé tenni. A
gyermekek képzelete határtalan.
Erre építve 2020-ban először, meghirdettük a karácsonyi meseíró
pályázatunkat.
A pályamunkák beérkezése
után Csurgó Veres Nikoletta pedagógus, újságíró és Debreczeni
Zsófia könyvtáros alkotta zsűri
bírálta az elkészült műveket. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nem
csak gyermek alkotásokat kellett
olvasniuk, hanem a felnőtt korosztályból is érkezett be írás.
A hozzánk beérkező meséket
összefűztük és átadtuk a készítők
részére. Az összefűzött kiadványt
a Közösségi Ház Mezőtúr Facebook
oldalán is közzétettük, így Önök is
el tudják olvasni a meséket, valamint a két elsőhelyezett mese felolvasásra került a negyedik adventi vasárnaphoz tartozó online
műsorunkban.
Az eredmények a következő-

II. Felső tagozat:
1. Madura Lili – Egy különleges
karácsony
2. Patkós Karina – A sün család
karácsonya
3.
Kézsmárki
Hanna
–
Csokilabdás baleset
Különdíj: Hrncsárovits Enikő ¬
Karácsony a karanténban
Különdíj: Balczó Lili ¬ Az én
karácsonyom
Felnőtt kategória:
Különdíj – A legszebb karácsonyi mese
Dr.
Keresztes
Károly
–
Karácsonyi varázslat
Különdíj – A legszebb karácsonyi vers
Bori János ¬ Négyen
Köszönjük a pályamunkákat.
Reméljük 2021-ben is hasonló
sikeres felhívásokban bővelkedünk.
Bodor Márti

2021. január 15.
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78 éve történt a Doni katasztrófa

Beszélgetés Mihalináné Lipták Judit református
lelkésszel, családterapeuta jelölttel
„A család a legelső és érzelmileg
mindvégig a legjelentősebb közösség életünkben, amely a társas
viselkedés szokásrendjébe vezet
bennünket. Az egyén és a társadalom közti közvetítő kiscsoport. A
kultúra szokásait, szabályait, a
külső elvárásokat jórészt itt tanuljuk meg.” – írja dr. Bagdy Emőke
pszichológus.
Igen, életünkhöz a legtöbb útravalót a családban kapjuk. Itt ölelnek meg bennünket először, itt
dédelgetnek, babusgatnak bennünket, itt állunk lábra és itt indulunk el a szeretet és a küzdés
útján, az otthon elsajátított anyanyelvünket használva. Ez az a
hely, ahol leginkább önmagunk
lehetünk, és ha elfáraszt bennünket az izgalmakkal, feszültségekkel teli világ, itt megnyugvást találhatunk. A család sokak számára az
összetartozást, a boldogságot, örömöt, a nyugalmat, a megértést
szimbolizálja, más számára az
anyagi és érzelmi biztonságot
jelenti. Száz évvel korábban még
nagy hagyománya volt a több
generációs együttélésnek, ahol a
legidősebb családtagok tekintélye
megfellebbezhetetlen volt a gyermeknevelésben, a gazdálkodásban, az életvitelben. Napjainkban
a különböző korosztályok jellemzően külön háztartásokban, önálló
családokban élnek. Gyakoriak a
válások is, sok kisértésnek vannak
kitéve a családtagok. Sőt jól ismerjük már a mozaik család fogalmát
is, amikor új kapcsolatokból, új
családok jönnek létre, „hozott
gyermekekkel”. Van, amikor a jól
működő családban is feszültség
támad, aminek kezelésében sokat
segíthet egy családterapeuta. A
közelmúltban tudtam meg, hogy
Mihalináné Lipták Judit református lelkipásztor a Magyar
Családterápiás Egyesület 5. akkreditált, ökumenikus szemléletű
Családterapeuta képzését végzi. A
fiatal tiszteletes asszony a
Debreceni
Hittudományi
Egyetemen végzett lelkészként,
majd vallástanári végzettséget is
abszolvált. Az elmúlt évben munkásságát Pedagógiai Díjjal ismerte
el a Nagykunsági Református
Egyházmegye. Fiatal házasként
érkeztek Mezőtúrra, húsz évvel
ezelőtt.
Férje
a
Mezőtúri

Református Egyházközség lelkészelnöke. Három fiúgyermek boldog
szülei. Arra kértem beszélgessünk
a családról és a családterápiáról.

„Budapesttől a Don partig
Közismert már ez a mondás:
Ne félj pajtás, ne félj semmit,
Hazamegyünk, itt a váltás!”

- Számodra mit jelent a család?
Milyen meghatározó értékeket
hoztál otthonról, és mit szeretnél
tovább adni gyermekeidnek?
- Nagyon jól mondja Bagdy
Emőke, hogy mindannyiunk számára a legelső és legmeghatározóbb élménykör az eredeti családunkból származik, nagyon nem
mindegy tehát az, hogy mit
kapunk és hozunk „otthonról”.
Hála Istennek számomra megadatott gyermekként a szerető, gondoskodó, több generációs család,
ami összetartott, segítette egymást,
összegyűltek ünnepeken és családi
eseményeken. Ugyanakkor nemcsak a halálesetek és válás miatt
hiányos és megtört családok okozhatnak a későbbiekben lelki terheket, vagy feldolgozandó tételeket
életünkben, hanem a túlságosan
zárt, megtartó családi rendszerek
is, ahonnan ki kell tudni válni és
talán éppen ez az önállósodási
folyamat az, amely kihívást jelenthet egyes tagok számára. Én az
eredeti családrendszeremben megtanultam a református istenhitet, a
hűséget és örököltem egy nagy
adag akaraterőt, kitartást. Ezekért
rendkívül hálás vagyok, és mindezeket igyekszünk is továbbadni
férjemmel a saját gyermekeinknek, természetesen ötvözve azzal,
amit a férjem hozott a saját családjából. Ugyanakkor sokkal jobban
igyekszünk figyelni a családtagok
önállóságára, érzelmi differenciálódására és majdani családból való
(folyt. a 8. oldalon)

Kadosa Árpád tartalékos zászlós
(IV. hadtest híradózászlóalj) verséből idézve emlékezünk a magyar
történelem egyik nagy tragédiájaként számon tartott doni katasztrófára. A versből kiérezhető a
hazatérés vágya, mely sajnos soha
nem vált valóra.
1943. január 12-én kezdődött a
második világháborúban a szovjet
Vörös Hadsereg támadása a Donkanyarban. Ennek következtében
a 250 ezres 2. magyar hadsereghez
tartozó honvédok és munkaszolgálatosok közül 125-130 ezren
estek el, sebesültek meg vagy estek
fogságba. Ez volt a II. világháború
legnagyobb magyar hadi tragédiája. Az áldozatok hősök voltak.
Hogy mezőtúri vonatkozást is
említsek, Tóth Boldizsárné Terike
néni Sorsok és tragédiák című
könyvében
található
a
Katonaságom története - Kovács
Lajos kertész naplójából címet
viselő írás (54-57. oldal), melyben
a következőket olvashatjuk:
„Mentünk,
meneteltünk
Voronyezs felé. Egy domboldalon
nyaralók voltak szép gyümölcsös
kertekkel. Ide szorítottak be minket az oroszok. Csak lőttek és lőttek... Napokig itt voltunk beszorítva, de ez az idő száz napnak tűnt.”
„Emlékeimbe belefáradtan írom
soraimat. Dúródnak elém az emlékek és összezavarnak.Eszembe jut
a fertőtlenítő vonat, amikor már
jöttünk hazafelé. Alig érkeztünk
meg Szegedre, kérdi a vonat
parancsnoka: - Van-e köztetek
mezőtúri? - Én az vagyok - mondom. - Te az apád istenit ismerlek!

Húztam egyszer a fogadat!”
„A szegedi karanténban összegyűjtötték a Donnál életben
maradt katonákat. ...- Jöttek a civil
hozzátartozók. Ajándékokat hoztak. Keresték fiaikat, s kérdezgettek bennünket, Egy úrias zsidó
asszony érkezett két kislányával.
Engem faggattak. Nekem mindjárt
a Grenjecsiri kolhoz udvarán történt robbanás jutott eszembe...”
„...a zsidó munkaszolgálatosok
csinálták bunkereinket, a Don
partján a drótakadályt és rakták
elébe a taposó aknákat. Ám, hogy
kik voltak név szerint, ki tudja már
azt! - Azért valami biztatót mondtam nekik és másnap is eljöttek
egy kis elemózsiával.
Azt, hogy hányan maradtunk
életben I. Ferenc József huszárütegéből, nagy kérdés...”
A számok, statisztikák mellett a
tragédia fájdalma mérhetetlen.
Hajtsunk fejet, és emlékezzünk
most a hősökre Vitéz Somogyváry
Gyula: A boldog szunnyadókhoz
című versének soraival:
„Aludjatok, ti áldott hőseink,
pihenj, te néma hadsereg,
ringasson békén a távoli rög,
s ne bántson könny,
mely értetek pere”
...
Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden,
mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők!”

Miskolczi Adrienn
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kilépésének előkészítésére.
- Lelkészi feladataid között fontos szerepet kap az ifjúság. A
Mezőtúri Református Kollégiumban
kitüntetett helyen áll a családi életre nevelés. Hogyan viszonyulnak
ehhez a kérdéshez a diákok?
- Keresztyén református hitünk
középpontjában a Tízparancsolat
mentén valóban nagy hangsúlyt
kap a család, mint Isten teremtettségi
rendjének legkisebb szociális egysége, a szülők tisztelete, a férfi és a
nő kapcsolatának, a házasságnak a
szentsége és védelme. A gyerekek
szívesen beszélgetnek ezekről a
témákról, ámbár a gimnazistáknak
korspecifikus jellemvonása a családi értékekkel való valamilyen szintű szembe helyezkedés, annak
megkérdőjelezése, és a kortárs csoportba való belehelyezkedés, integrálódás, ami alapját képezi a majdani saját, önálló életüknek is.
Feladatunk ennek megértése és az
ehhez való biztonságos, elfogadó
környezet biztosítása.
- Mi motivált, hogy alaposabban
megismerkedj a családterápiával?
A keresztyén ember tudja azt,
hogy Isten mindannyiunknak ad
valamilyen képességet, lelki ajándékot, amiben erősebbek vagyunk,
mint mások. Ezek egyrészt a sajátmagunk örömére adatnak (ez a ma
divatos „flow” élmény alapja),
másrészt azért, hogy ezt megoszthassuk és ezáltal szolgálhassuk
embertársainkat is, és így azt, akitől mindezt kaptuk, Istent is.
Lelkipásztorként is ugyanígy vannak erősségeink. Számomra a
másik emberre való odafigyelés és
a másik ember meghallgatásának
képessége adatott.
Az elmúlt két évtized során már
sok ember ült velem szemben és
miközben hallgattam őket, egyre
inkább érlelődött bennem, hogy az
együttérzés és az imádság mellett,
kell, hogy legyenek olyan módsze-

rek, amivel segíteni lehet az emberek személyiségfejlődését, lelki
elakadásait, lelki problémáit.
Ahogyan az orvoslás segíti a fizikai
betegségeket
gyógyszerekkel,
ugyanúgy lehet segíteni a lelki
bajokat is bizonyos felismerésekkel, más nézőpontokkal, speciális
terápiákkal. Ebben éreztem magam
eszköztelennek, ezért döntöttem a
családterápiás képzés mellett.
Sosem volt szándékom hivatást
cserélni, ma sem áll szándékomban, ellenben szerettem volna látókörömet kitágítani, lelkipásztori
munkámat kiszélesíteni, ebbe az
irányba fejleszteni. Olyan eszközt,
módszert szerettem volna, amivel
hatásosabban tudom segíteni azokat, akikkel lelkigondozói beszélgetéseim során találkozom.
- Milyen veszélyeknek, problémáknak vannak kitéve a családok?
Milyen módszerekkel dolgozik a
családterapeuta?
- A család egy rendszer, amiben
van egy érzékeny egyensúly, ún.
homeosztázis. A család, mint rendszer mindig erre az egyensúlyra
törekszik. Több olyan külső, illetve
belső tényező létezik, ami ezt az
egyensúlyt időnként megboríthatja. Ezeknek egy része természetes
krízisek, be kell, hogy következzenek, pl. házasságkötés, gyermekvállalás, nagycsaláddá válás, költözés, a gyermekek felnőtté válása,
kirepülése, nagyszülők halála, stb.
Ám vannak olyan életesemények,
amelyek nem természetesek, amelyek nem vártak és tragikusak is
lehetnek, pl. válás, gyermek vagy
házastárs halála, gyógyíthatatlan
betegség megjelenése a családban.
Ezekben az élethelyzetekben a család egyensúlya felborul, a családtagok pedig igyekszenek az egyensúlyt visszaállítani. Az egészégesen,
jól működő családokban ez egy kis
idő múlva külső segítség nélkül is
sikerül.

Ám lehetnek olyan családok,
ahol a tagok nem elég erősek megoldani a problémát, rosszul viselik
a közben fellépő feszültséget.
Ekkor válhat egy család egészségtelenné a benne élők számára. A legtöbb esetben ezek a megoldások
sebeket is ejtenek egyes családtagokon, amikkel ott, akkor nem
lehet, vagy nem mernek, vagy nem
tudnak szembenézni. Ezek a hibás
mintázatok, fel nem dolgozott
sebek aztán tovább adódhatnak
generációról generációra. Ennek
következtében érthetetlen szorongással, fóbiával, depresszióval és
étkezési zavarokkal küzdünk a
jelenben, őseink hibái és rossz
döntései miatt.
A családterápia a pszichológiára
épül, ám nemcsak az egyénnel foglalkozik, hanem lehetőleg az egész
családdal dolgozik. Igyekszik
minél több családtagot megszólítani és behívni az ülésekre, majd egy
családfát állít fel, ami a család több
generációs viszonyrendszerét is
láttatja. A családterápián belül
többféle irányvonal alakult ki. Az,
hogy ki melyik modellt használja,
sok mindentől függhet, pl. a családterapeuta személyiségétől, az
adott család problémájától, hozzáállásától, attitűdjétől.
A családterápia előnye azonban
mindenképpen az, hogy a rendszer
együtt változik. Az egyén, aki valamilyen problémával küzd – őt
nevezi a családterápia „tünetpáciensnek”- igénybe vesz valamilyen
segítséget, legyen az lelkigondozó,
pszichológus, elvonókúra. Tegyük
fel, hogy elkezd gyógyulni, rendeződni, ám gyakran tapasztalunk
visszaesést. Miért? Azért mert a
környezete, esetünkben családja,
amiben élt, és ami elképzelhető,
hogy a problémájának közvetett
kiváltója, okozója, nem változott
semmit. Az egyén hiába dolgozik
magán, legtöbb esetben egy
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nagyobb rendszerrel szemben
mégis gyengébbnek bizonyul.
Netán a meggyógyult családtag
kilép a rendszerből, családból,
amivel a család összeomlását is
okozhatja. Ezért fontos a családterápiában tehát, hogy a rendszert, a
családot együtt látja, és együtt
kezeli, segíti őket, hogy újra kialakítsák azt a fajta egyensúlyt, amiben mindenki jól érzi magát.
- Több helyen olvastam arról,
hogy a családterapeuták párban
dolgoznak. Neked is lesz partnered?
Mivel a képzésem folyamatban
van, ezért még csak enyhébb, egyszerűbb esetekkel foglalkoztam,
amelyekre a tanulási folyamat
miatt nekem is szükségem volt.
Igen, van egy párom, akivel
Szolnokon dolgoztunk együtt a
Covid előtt, ő most gyermeket
szült, babázik, ám mindketten nyitottak vagyunk a későbbiekben a
közös munkára akár Szolnokon,
akár itt Mezőtúron.
- Kik fordulhatnak hozzád?
Bárki, aki bajban érzi magát, aki
útmutatásra, segítségre szorul akár
felekezeti hovatartozás nélkül is.
Az sem kizáró ok, ha valaki nem
gyülekezeti tag, netán egyáltalán
nem vallásos. Számomra nem akadály, ha valaki nem keresztyén, ha
másnak sem akadály az, hogy én
az vagyok. Krisztus parancsa, hogy
egymás terhét hordozzuk, ami azt
jelenti, hogy keresztyén emberként
feladatunk szeretni és segíteni személyváltogatás nélkül - minden
embertársunkat, akit mellénk adott
az Isten! Én így tudok segíteni!
Köszönöm a beszélgetést! Isten
áldása kísérje szolgálatodat!

Berczeliné Boldog Mária

Idézet a mindennapokra

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Nehéz ellenállni a kísértésnek újrakezdéskor,
hogy a múlt év problémáit a szőnyeg alá söpörjük. Ki dönti el, hogy
mikor ér véget a régi, és kezdődik az új?
Nem jelzik a naptárban, nem szülinap, nem egy új év.
Ez egy esemény.
Kicsi vagy nagy?
Valami, ami megváltoztat minket.
Jó esetben reményt ad, vagy egy új életmódot és világnézetet.
Elengedjük a régi szokásainkat és emlékeinket.
A lényeg az, hogy sose adjuk fel a reményt,
hogy lesz egy újabb kezdet.
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„Mindenekre áldás szálljon nagy bőségben”

Mivel is kezdhetném cikkemet,
mint hogy Boldog új évet kívánjak
kedves Olvasóinknak, és azt, hogy
legyen ez az év mindannyiunk számára minden tekintetben szebb és
jobb, mint az előző.
Tudták, hogy Ianuarius hónap
névadója Ianus, a kezdet és a vég
istene volt, neki tulajdonítható,
hogy a korábbi márciusi, majd
szeptemberi évkezdés helyett a
rómaiak utóbb január 1-jén kezdték az évet? Jankovics Marcell
Jelkép-kalendáriumában legalábbis ez olvasható amellett, hogy az
év első hónapját a csillagászati év
megfelelő hónapneve után régente
Vízöntő havának is nevezték. A
csillagászati hónapok a napév fordulópontjaihoz igazodva a naptári
hónapok utolsó dekádjában kezdődnek:
a
tulajdonképpeni
Vízöntő hava január 21-én vagy
22-én. A régi időszámítás természetesen az évkezdetet is csillagászati fordulóponthoz, esetünkben
a téli napfordulóhoz igazította.
Január
hava
egyébként
Boldogasszony
havaként,
Télhóként, és Fergeteg havaként is
megtalálható különböző írásokban.
Január
6-án
ünnepeltük
Vízkereszt napját, de aktuális a
most hétvége, ugyanis Vízkereszt
utáni második vasárnap tartották
az imádkozással, énekléssel, majd
evéssel, ivással egybekötött megemlékezést Jézus első csodatételéről. János evangéliumában leírt
legenda szerint Jézus a kánai
menyegzőn a vizet borrá változtat-

ta. A római misekönyv szerint a
pap ezen a napon és borszenteléskor olvassa fel a kánai menyegzőről szóló evangéliumot.
Ráadásul vasárnap január 17-e
Antal napja van, és ha esik, Szent
Antal elviszi a szénát. 18-ához,
Piroska napjához is kapcsolódik
egy nép hiedelem: Régen Piroska
napján nem dolgoztatták se a
lovat, se marhát. Házasságjósló
hiedelem is fűződik: azt tartották,
hogy az a lány, aki ezen a napon
piros kendőt köt a nyakába, még
abban az esztendőben férjhez
megy. A házasodni vágyó lányok
ezen a napon piros kendőt kötöttek a nyakukba, fejükre, ezzel
jelezték, hogy még ebben az évben
férjhez igyekeznek menni. Tehát
kedves lányok, elő a piros kendőkkel! Január 21-én ha Ágnes hideg,
engesztel Vince, hogy teljen a
pince. Tehát ha 22-én fénylik
Vince, megtelik a pince, ha viszont
csepeg, csurog, kevesebb lesz a
borod. Egyébként Vince a vinum,
azaz bor latin megfelelőjéhez
hasonló hangzása miatt a szőlészek, borászok védőszentje lett,
névnapja időjárásból a szőlő termését szokták megjósolni. A falvakban vincevesszőt metszettek,
ezt a meleg szobában vízbe állítottak, s abból, hogy mennyire hajtott
ki, a következő év termésére
következtettek. A gazdák szerint
sok bort kell inni ezen a napon,
hogy bőséges legyen a termés.
Mind a vincevessző hajtatása,
mind pedig a pincelátogatás a
magyar nyelvterület más részein is
szokás volt
A várható kukoricatermésre
jósoltak a Vince-napi időjárásból:
amilyen hosszú jégcsapok lógnak
az ereszen, olyan hosszúak lesznek a kukoricacsövek.
Vince napján a szőlőtermelők
figyelték az időjárást, szép, napos
idő esetén jó, ellenkező esetben
rossz bortermést jósoltak. A közismert időjárási regula így hangzik:
„Hogyha szépen fénylik Vince,
megtelik borral a pince”.
A hónap utolsó jeles napja Pál
nevéhez kötődik, ami január 25-én
van. Időjárási, csillagászati tartalma van ennek az ünnepnek.
Ekkorra már mögöttünk a tél több
mint fele, s várható, hogy az idő
lassan enyhül, közeleg a tavasz.
(folyt. a 10. oldalon)
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Köszönjük, hogy minden évben követik a Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. munkáját, tegyék ezt 2021-ben is.
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Az időjárási jövendölések, mondókák is utalnak erre. A középkori Franciaországban e nap a kötélverők napja volt. Ekkorra már
fonásra készen állt a len és a kender. A hulladékból hatalmas tüzet
raktak a fonókban, s körbetáncolták.
A legismertebb Pál-napi regula
így hangzik: „Ha Pál fordul köddel,
az ember meghal döggel”. A hajdani dögvészekre való jóslás is
benne van a szövegben. Állatokra
vonatkoztatva is ismert: „Ha Pál
fordul köddel, jószág hullik döggel”.
Ha fényes szent Pál, minden termés szépen áll. Ha Pál fordul köddel, jószág hullik döggel. A szélvihar háborút jelentett: Hogyha szeles pálfordulás, akkor lészen hadakozás.
Ezt a napot pálfordulónak is
nevezik, utalván a bibliai történetre, amely szerint a Jézust üldöző
Saul ezen a napon tért meg, és Pál
apostol lett belőle.
Szokás
a
haláljóslás
pálpogácsával. Ehhez minden csa-

ládtag számára pogácsát készítenek, amelybe libatollat tűznek.
Akinek a tolla megperzselődik
sütés közben, arra betegség, akié
megég, arra halál vár a következő
esztendőben. A tollaspogácsa
készítésének más alkalmai is vannak: szilveszterkor, de Luca napkor lucapogácsa néven is sütik.
Végezetül jöjjön egy kalendáriumi versezet Boldogasszony havára:
„Folyjon ez esztendő
kívánt békességben,
Kívánom, boldogul múljon,
menjen végben.
Maradjon meg édes hazánk
csendességben,
Mindenekre áldás szálljon
nagy bőségben.”

2021. január 15.
Recept az új évre

Január közepe van, túl vagyunk
a karácsonyi, szilveszteri evészeteken, és gondolom, sokan betartották az új évi „fogadalmat”: lencsét
lencsével kell enni, és csakis disznóhússal, mert a lencse minden
egyes szeme a pénzt jelképezi, a
malacka pedig kitúrja orrával a
földből a szerencsét, tehát egész
évben gazdagok és szerencsések
leszünk! Persze a lencséhez
hasonlóan vannak más apró szemű
ételek, melyek szintén pénzt hozhatnak a házhoz, mint pl. a bab,
borsó, csicseriborsó, de ha édességre vágyunk, a mákos ételekkel
is segíthetjük bevonzani a gazdagságot. Most mégsem egy desszert
receptjét szeretném leírni, hanem
egy ízletes, egyszerű, és ugyanúgy
pénzvonzó hatással bíró ételét:

Legyen így!
Miskolczi Adrienn

Fűszeres rakott zölségek
sárgaborsóval

(forrás: www.jelesnapok.oszk.hu
www.netfolk.blog.hu)

ben 5 percig főzünk 12 db kínai
kellevelet, majd 1 fej hagymát, 5
db répát, 1 cukkinit, karfiolt, brokkolit, 1 paradicsomot és 1 paprikát
1-2 centis darabokra vágunk.
(Megjegyzem, hogy ez az az étel,
amiben felhasználhatunk minden
maradék zöldséget, vagy akár
darált hússal is gazdagíthatjuk.)
12 db gombát, és két krumplit
ugyanúgy felvágunk nagyobb
darabokra. A hagymát olajon megpároljuk, és mehet rá a leszűrt
felesborsó, a gomba, paradicsom,
paprika, 3 gerezd zúzott fokhagyma, só, bors, ízlés szerinti fűszerek. 10 perc párolás után tegyük
bele a krumplit, 5 perc múlva
pedig a cukkinit.
Melegítsük elő a sütőt 190 fokra,
olajozzunk ki egy tűzálló tálat, és
tegyünk alulra a kellevelekből.
Erre jöhet az összepárolt zöldség,
majd 3dl tejfölt kikeverünk 1 tojással, és ebből a keverékből is
tegyünk az első rétegre. Addig
rétegezünk, míg el nem fogy minden. A legtetejére kellevél kerüljön, amit a maradék tejföllel lekenünk. Szórjuk meg sajttal, tehetünk rá szezámmagot is, és süssük
addig, míg szépen megpirul a teteje. Jó étvágyat hozzá!
Miskolczi Adrienn

2 dl sárgaborsót éjszakára beáztatunk, majd másnap sós vízben
15 percig főzünk. Szintén sós víz-

(forrás: www.mindmegette.hu)

Kijelölt utamon

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

Nem tudom, mennyi
Idő áll még előttem.
Utamról, mit rendeltél
Nekem Uram, szándékosan
Le nem tértem,

Célját elérjem,
És tegyem érted, Uram,
És Hazámért, Családomért,
Mit kijelöltél, mikor
Megszülettem.

S bár voltak elágazások,
És voltak tévutak is,
Nekem Te mindég segítettél,
És örökre jelölt utamra,
Mindig visszavezéreltél.

Mert magyar vagyok,
Magyarok vére buzog
Bennem, tudom, sok
Még a dolgom, sokat
Kell tennem,

És közelítek feléd,
Most, hogy munkám csúcsán,
Túl vagyok, ím, a
Leszálló szárban is,

Hogy megmaradjon
Magyar Hazám, és
Örök időkig
Itt élhessünk magyarok,
Szent Szülőföldünkön,
És együtt mondhassuk,
Ez az én Hazám!

Érzem, tudom, hogy
Te fogod kezem,
És megmutatod, merre
Haladjak, hogy életem

(dr. Keresztes Károly)
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Közutak veszélyforrásai
nem csak havazás esetén!

Nap, mint nap halljuk a híradóban, hogy megcsúszott a jármű és
korlátnak, fának, oszlopnak, kerítésnek, ház falának, szembejövő
járműnek csapódott, vagy árokban
landolt.
Ez nem véletlen, mert közlekedés során nem tartják be az ide
vonatkozó szabályokat. Pedig a
KRESZ 25.-ik §-a egyértelműen
leírja: Haladás az úton „Járművel a
forgalmi, az időjárási és a látási
viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének
és állapotának) megfelelően kell
közlekedni, figyelemmel kell lenni
a jármű sajátosságaira, az utasokra
és a rakományra”.
De ezeken kívül még nagyon
fontos a sebesség megfelelő megválasztása: szintén a KRESZ 26.-ik
§-a írja elő, hogy legfeljebb men�nyi sebességgel szabad haladni.
Igen ám, de jelen esetben nem a
fölső határt kell figyelembe venni,
hanem Relatív Sebességet kell
alkalmazni, ahol a körülményeknek, útviszonyoknak megfelelően
kell közlekedni. Nehéz megítélni,
hogy mennyi az a sebesség, amely
adott körülmények közt megfelelő,
mert lehet, hogy adott esetben
még 20 km/h sebesség is lehet
relatív gyors hajtás. Ne bízzanak
abban sem, hogy téli gumit, ha felszereltetik akkor most már lehet
száguldozni, mert a fizikai törvényeket nem lehet figyelmen kívül
hagyni.
Próbáljuk végiggondolni azt,
hogy ha nem az adott körülményeknek megfelelően közlekedünk és bekövetkezik egy baleset,
utólag már késő keseregni. Amikor
családokat tehetünk tönkre, kerekes székbe kerülhetünk, vagy hozzátartozók, esetleg ártatlan gyermekek egy életre rokkantak

maradnak, nem beszélve arról, ha
esetleg haláleset történik, nem
tudom ilyen esetben hogyan tud
ilyen lelkiismerettel tovább élni,
hogy az ő felelőtlensége okozta
azok halálát.
Nem csak a jármű állapotára
kell ügyelnünk, hanem a közút
állapotára, hiszen annak állapota
biztonság szempontjából szintén
fontos.
A Kresz 3.-ik §-a előírja, hogy
aki a közúti közlekedésben részt
vesz, köteles: a közúti forgalomra,
valamint a közútnak és környezetének védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani.
A 63.-ik § előírja: Aki a közutat
vagy a közúti jelzést megrongálta,
beszennyezte vagy a közútra a
közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló
tárgyat jutatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem
lehetséges, a veszélyről a többi
résztvevőt tájékoztatni.
Földútról szilárd burkolatú útra
való ráhajtás előtt a járműről a
rátapadt sarat – amely a szilárd
burkolatú utat beszennyezheti – el
kell távolítani.
Mivel Mezőtúron is még vannak
földutak és ezekről akarunk szilárd burkolatú útra ráhajtani sáros
időben, akkor előtte (régen sárázónak nevezték) meg kell állni és a
kerekekről letakarítani a sarat, ezt
követően pedig arról a szakaszról
is dobáljuk le a sarat az út mellé.
Akik itt közlekednek, a gépkocsiban ilyen időben még egy lapát is
legyen készenlétben.
Veszélyes az, ha szilárd burkolatú útra felhordjuk a sarat, mert a
jármű megcsúszhat és emberek
életébe kerülhet a szabály be nem
tartása.
Sajnos, a városunkban is az a
tapasztalat, hogy ezeket a szabályokat nem MINDENKI tartja be.
Pedig a szabályok betartása
ugyanolyan fontos, mint a KRESZ
bármely más szabályának a betartása. Végül bal hármas pedál meggondolt használatára hívnám fel a
figyelmet.
Molnár Sándor
Kresz szakoktató
Mezőtúri Városi
Balesetmegelőzési Bizottság
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

közéleti lap
Kedves Olvasók!

Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézetben
határozatlan időre látogatási tilalmat rendeltek el, így felhívjuk
figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a babák fotójának
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a családba érkező pici fotóját névvel, és az
anyuka nevével ellátva a Facebookon a Mezőtúr és Vidékének, vagy
az ujsag@mkskft.hu e-mail címre.

Bíró Márton Tamás
(Lázár Lídia)

Mrena Emma
(Mrena Sebestyen Erzsebet)

ELHUNYTAK
Balla Józsefné Kun Teréz élt 90 évet
Varga István élt 92 évet
Fejes Sándorné Molnár Irén élt 71 évet
Halassy Imréné Szilágyi Margit élt 79 évet
Kara Miklósné Pokorni Ibolya élt 81 évet
Dr. Bárdos László élt 86 évet
Muzsai Lajosné Szűcs Irén Sára élt 77 évet
Iván Istvánné Szűcs Sára élt 74 évet

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Január 15-21-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Január 16-17-ig:
Dr. Nagy Levente
5400 Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006,
06/30-664-8257

Január 22-28-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Január 23-24-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Herbály Imre élt 91 évet
Kovács Lászlóné Iván Margit Irén élt 69 évet
Németh Lajos Balázs élt 70 évet
Balogh Lajos Ferenc élt 65 évet
Bagdán Sándorné Szűcs Ilona élt 90 évet
Nagy Imre élt 66 évet
Varga Zoltánné Kiss Mária Magdolna élt 69 évet

Nyugodjanak békében.
Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607
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